Cha đúng là như vậy, và Cha vẫn
đồng hành bên con như một con
trẻ cốt để dạy con bài học khiêm
nhường và đơn sơ.
(Nhật ký 184)
I am, and I keep company with you
as a child to teach you humility
and simplicity.
(Diary 184)

Cha ước mong con hãy hiểu biết sâu
xa hơn nữa về Lòng yêu thương các
linh hồn đang nung nấu trong trái
tim Cha, và con sẽ hiểu được điều đó
trong khi suy ngắm về cuộc khổ nạn
của Cha. (Nhật ký 186)
I desire that you know more
profoundly the love that burns in My
Heart for souls, and you will
understand this when you meditate
upon My Passion.
(Diary 186)

Con hãy nhân danh các tội nhân mà
kêu nài Lòng Thương Xót của Cha.
Cha ước mong cho họ được cứu rỗi.
Khi con nhân danh một tội nhân nào
đó đọc lời kinh này trong tâm tình
thống hối và tin tưởng, Cha sẽ ban
cho họ ơn hoán cải.
(Nhật ký 186)
Call upon My mercy on behalf of
sinners; I desire their salvation. When
you say this prayer, with a contrite
heart and with faith on behalf of
some sinner, I will give him the grace
of conversion.
(Diary 186)

Kính lạy Máu và Nước đã tuôn từ
trái tim Chúa Giêsu như nguồn
mạch thương xót chúng con, con
tín thác nơi Chúa.
(Nhật ký 187)
O Blood and Water, which
gushed forth from the Heart of
Jesus as a fount of Mercy for us, I
trust in You.
(Diary 187)

Con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc
khổ nạn của Cha, vì vậy giờ đây,
Cha ban cho con được thông phần
thật nhiều vào niềm vui và vinh
quang của Cha. (Nhật ký 205)
You have taken a great part in My
Passion; therefore I now give you a
great share in My joy and glory.
(Diary 205)

Con yêu của Cha ơi, con hãy nhìn vào
vực thẳm thương xót của Cha và dâng
lời ca ngợi tôn vinh tình thương Cha.
Con hãy thực hiện điều ấy như thế
này. Con hãy quy tụ tất cả tội nhân
khắp thế giới, rồi nhận chìm họ trong
vực thẳm thương xót của Cha. (Nhật
ký 206)
My child, look into the abyss of My
mercy and give praise and glory to
this mercy of Mine. Do it in this way:
Gather all sinners from the entire
world and immerse them in the abyss
of My mercy. (Diary 206)

Con yêu của Cha ơi, Cha muốn hiến
thân cho các linh hồn. Cha khát khao
các linh hồn. Vào ngày đại lễ của Cha,
ngày lễ kính Lòng Thương Xót Cha, con
hãy rảo khắp thế giới và đem các linh
hồn đang lả mệt về với suối nguồn
thương xót của Cha. Cha sẽ chữa lành
và bổ sức cho họ. (Nhật ký 206)
I want to give Myself to souls; I yearn
for souls, My child. On the day of My
feast, the Feast of Mercy, you will go
through the whole world and bring
fainting souls to the spring of My
mercy. I shall heal and strengthen
them. (Diary 206)

Con yêu của Cha ơi, đừng để gì làm
con sợ hãi hay thất đảm. Con hãy
sống trong bình an sâu thẳm. Mọi sự
đều trong tay Cha.
(Nhật ký 219)

Trong tuần tĩnh tâm này, chính Cha
sẽ hướng dẫn linh hồn con. Cha
muốn con kiên vững trong bình an
và tình yêu.
(Nhật ký 229)

My child, let nothing frighten or
disconcert you. Remain deeply at
peace. Everything is in My hands.
(Diary 219)

During this retreat, I myself will
direct your soul. I want to confirm
you in peace and love.
(Diary 229)

Con yêu của Cha ơi, con hãy tưởng tượng
như con có toàn quyền trên toàn thế giới
và có khả năng an bài mọi sự theo ý muốn
tốt lành của con. Con có quyền thực hiện
mọi điều con muốn, và bỗng nhiên có một
con trẻ đến gõ cửa nhà con, run rẩy khóc
lóc và tin tưởng van xin con một tấm bánh
cho khỏi chết đói. Con sẽ làm gì cho đứa trẻ
này. (Nhật ký 229)

Tình yêu của Cha đã chiếm đoạt linh
hồn con, và Cha muốn con được vững
vàng. Con hãy ghé tai sát vào Lòng
Cha. Hãy quên hết mọi sự khác và gẫm
suy về Lòng Thương Xót lạ lùng của
Cha. Tình yêu Cha sẽ ban cho con sức
mạnh và sự can đảm con cần trong
những vấn đề này. (Nhật ký 229)

My child, imagine that you are the
sovereign of all the world and have the
power to dispose of all things according to
your good pleasure. You have the power to
do all the good you want, and suddenly a
little child knocks on your door, all
trembling and in tears and, trusting in
your kindness, asks for a piece of bread lest
he die of starvation. What would you do
for this child? (Diary 229)

My love has taken possession of your
soul, and I want you to be confirmed in
it. Bring your ear close to My Heart,
forget everything else, and meditate
upon My wondrous mercy. My love will
give you the strength and courage you
need in these matters. (Diary 229)

Con yêu của Cha ơi, trái tim
con là thiên đàng của Cha.
(Nhật ký 238)
My child, your heart is My
heaven.
(Diary 238)

Đừng sợ hãi. Cha không bỏ con bơ
vơ đâu. Cha sẽ giúp con hoàn
thành nguyện ước của Cha trên
trần gian này.
(Nhật ký 258)
Do not fear; I will not leave you to
yourself. He will help you to fulfill
my will here on earth.
(Diary 258)

Con hãy xem nông nỗi mà tình thương
các linh hồn đã gây nên cho Cha. Hỡi
con yêu của Cha, nơi tâm hồn con, Cha
tìm được tất cả những điều mà quá
đông các linh hồn đã khước từ Cha. Trái
tim con là chỗ nghỉ ngơi của Cha. Cha
thường dành để những ân sủng trọng
đại cho đến khi giời cầu nguyện kết
thúc. (Nhật ký 268)
See what love of human souls has done
to Me. My child, in your heart I find
everything that so great a number of
souls refuses Me. Your heart is My
repose. I often wait with great graces
until towards the end of prayer.
(Diary 268)

Con nhỏ của Cha, con làm Cha thỏa
Lòng nhất bằng cách chịu đau khổ. Hỡi
con yêu của Cha, trong đau khổ thân xác
cũng như tinh thần, con đừng đi tìm sự
thông cảm nơi thụ tạo. Cha muốn hương
thơm thập giá của con phải tinh khiết và
nguyên tuyền. Cha muốn con thoát ly
không những với các thụ tạo mà cả với
bản thân con nữa. (Nhật ký 279)
My child, you please Me most by
suffering. In your physical as well as
your mental sufferings, My child, do not
seek sympathy from creatures. I want
the fragrance of your suffering to be
pure and unadulterated. I want you to
detach yourself, not only from creatures,
but also from yourself.
(Diary 279)

